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ل  الدرس ألاول

 

سألاسلمسألابادك،سعلىسعبلكسألادسواكسمحمٍل،سألاعلىسآاهس ِّ
سصل  همَّ

َّ
بسمسهللاس ارحمنس ارحيم،س لحملسهللسدبس اعاملين،س ال

.لألاصحابحهسأجمعين،سألاعلىسمنسثبعهمسبئحساٍنسإلىسيومس الين

ل

ماسهوس ملر دسبمقاصلس اشريعة؟سس           

 مىعص اإلااء الظي ًىثر وعاصه وجىبر مؿاخخه، فاطا وان هىان ماٌء كظٌب هليٌّ ًخمىً هثحٌر مً الىاؽ  اإلاىعص،:فااشريعةسفيس الغة 

، ًلاٌ شغكىا في اإلااء، وأزظ ؤلاوؿان مً طلً اإلااء بالشغب مىه
ً
لت . مً الىعوص ئلُه ؾمي شَغ

 ت التي أهؼلها هللا كؼَّ وحلَّ كلى أخض أهبُاةه، :ألاأماس ملقصودسبااشريعةسفيسالاصطالح  وكض كاٌ هللا هي ألاخيام أو الضًاهت الؿماٍو

 
َ

ُمىَن : حلَّ وكع
َ
ْلل ٌَ  

َ
ًَ ال ِظً

َّ
ْهَىاَء ال

َ
ِبْم أ

َّ
د
َ
 ج

َ
ِبْلَها َوال اجَّ

َ
ْمِغ ف

َ
ًَ ألا

ِغََلٍت ّمِ
َ

ى ش
َ
َىاَن َكل

ْ
مَّ َحَلل

ُ
ًَ ز

ِغََلٍت ّمِ
َ

ى ش
َ
َىاَن َكل

ْ
مَّ َحَلل

ُ
ً * ﴿ز

َ
ُهْم ل ِئنَّ

﴾
ً
ئا ِْ َ

ِه ش
َّ
ًَ الل ًَ ِم ُىىا َكى

ْ
غ ، زم بحن أن هللا ولي اإلاخلحن، بملنى أهه ًخىلى شئىنهم متى واهىا مخمؿىحن بهظه [19، 18: الجازُت] ٌُ

ً كلحها، جاعهحن الؿحر كلى ألاهىاء لت، ؾاةٍغ . الشَغ

  م، ومً طلً كٌى هللا حلالىاإلاخجه ئلُه بأكل الؼغق، :فاملر دسبه:ل ملقصلسفيس الغةوأما ملنى :  وكض ًؼلم كلى اؾخلامت الؼٍغ

ِبُِل َوِمْجَها َحاِةٌغ ﴿ ْ ُض الؿَّ
َ
ِه ك

َّ
ى الل

َ
[. 9: الىدل ] ﴾ َوَكل

 فهي اإلالاوي اليلُت التي مً أحلها شغكذ ألاخيام :ألاأماس ملر دسبمقاصلس اشريعة. 

 وكىلىا اليلُت بملنى الش يء اللام، ألن اإلالاوي بلظها حؼتيٌّ ًخللم بجؼٍء واخٍض، وبلظها اإلالنى ًل ض به الؿبب والخفؿحر 

لت أو هثحر مً أخيامها، اإلالاوي اليلُت التي ك ضها الشاعق، ٌلني عاكاها، وبنى ألاخيام مً أحل  ًخللم بلمىم أخيام الشَغ

. جد ُلها

 بها ٌٍ لت وبلع اإلا ؼلخاث التي ًمىً أن ًيىن لها هىق اج ا . وخُيئٍظ ًيبغي بىا أن هفغق بحن الشَغ

 ٌ  هل هىان فغٌق بحن اإلال ض الشغعي والللت؟ أو ال ًىحض هىان فغٌق؟ولمت الللت، : اللفف ألاو

 ٌ  ولم هىان فغٌق،: هلى

، بِىما الللل ًمىً أن جيىن ألخياٍم حؼةٍُت  (1  . فاإلال ض الشغعي ملنى هليٌّ

 ُكللذ كلحها ألاخيام (2
ٌ

ض الشغق جدلُلها ئهما هي أوصاف ض الشغق جدلُله، بسعف الللل، فلض ال ًٍغ . زم اإلال ض أمٌغ ًٍغ

 ًلللؼم، :مثاٌ طل 
ٌ
م وكلت  للخدٍغ

ٌ
ض الشاعق وحىص الؿغكت؟ الؿغكت كلت ٌ هل ًٍغ ضها، وخُيئٍظ ال هلٌى بأن الللت :  هلى ال ال ًٍغ

 للشاعق وئهما اإلال ىص للشاعق هى حللُم الخىم بهظا الىصف
ٌ
. مل ىصة

 غ هظا الخىم، هى خفف اإلااٌ، ئطن كىضها مل ٌض شغعيٌّ وهى ملنى هليٌّ عاكخه ئطن ما هى اإلال ض الشغعي هىا؟  مً جلٍغ

غع هظا الخىم ومً أحله ُكلم هظا الخىم كلى هظا الىصف، فدُيئٍظ  ولغف الفغق 
ُ
لت في هثحٍر مً ألابىاب، ومً أحله ك الشَغ

. بحن اإلال ض الشغعي وبحن الللت

  ،لت حاءث بمشغوكُت الؼواج، وجغجب كلى الؼواج كضٌص مً ألاخيام، مثل وحىب هفلٍت   أن الشَغ
ً

مً ألامىع التي هلغعها مثع

فالؼواج هىا هى الللت، لىً هىان مل ىٌص للشاعق مً خفف الىفـ، أو وحىص الاؾخلغاع في الىفىؽ والؼمأهِىت، هظان 

 للضٍص مً ألاخيام، مثل وحىب اإلاهغ، مثل وحىب 
ٌ
مل ضان مً ملاصض الشاعق جخدلم بمشغوكُت الؼواج، لىً الؼواج كلت

. الىفلت، وحىب اإلابِذ، زبىث اليؿب، ئلى غحر طلً مً ألاخيام

 ،ْم
َ
  اإلاؿافغ :  هىان ملاوي هي ِخىٌم ًغاكحها الشاعق، مثاٌ طلًمً اإلالاوي أو مً ألالفاؾ التي لها هىق صلٍت، لفـت الِخى

ً
مثع

جىػ له الفؼغ، ما الللت في هظا؟ الللت هي الؿفغ،   ما الخىمت؟ٌؿلؽ كىه وحىب ال ىم، ٍو
ٌ

 اإلاشلت، فاإلاشلت هىا وصف
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 للشاعق؟غحر مىظبٍؽ، اإلاشلت 
ٌ
 للشاعق، هل هي مل ىصة

ً
 الخسفُف كلى ما هى مل ىص الشاعق؟ هلٌى ال هي لِؿذ مل ىصة

. اللباص

 ،فىفغق بحن وّلٍ مً هظه اإلالاويفالخسفُف هظا هى اإلال ض، والؿفغ هظا هى الللت، واإلاشلت هظا هى الخىمت  .

 .دد سةس ملقاصلأهميةس           

 ئن صعاؾت اإلالاصض مهمت للضٍص مً ألاؾباب :

 أن هىان مً أغفل صعاؾت اإلالاصض فسالف الخىم الشغعي في كضٍص مً اإلاؿاةل للضم مغاكاجه للمل ض  : اسسبس ألاول

 .الشغعي

 ًمثاٌ طل:  

لت وبالخالي ًلؼمه بال ىم وهى  (1 ٌع وال ىم ًإزغ كلُه، ًأجِىا مً ًأحي وال ًىـغ ئلى مل ض الشَغ كىضما ًىحض ئوؿاٌن مٍغ

. كاصٌع كلُه لىىه ًإزغ كلُه، فبالخالي ًيىن هىان ئكىاٌث كلى اللباص بؿبب كضم مغاكاة اإلال ض الشغعي

، فهظا  الشاعق ك ض أن ًبظٌ اللبض ألاؾباب التي جؼُل خُاجه، ومً زم ًخمىً مً كباصة هللا كؼَّ وحلَّ في مضٍة أػٌى

لٌى  ، فلىضما ً ىم ؤلاوؿان أو ًترن الخضاوي، خُيئٍظ ًسالف اإلال ض الشغعي، كض ًأحي مً ًأحي ٍو مل ٌض شغعيٌّ

 أهبر وهي بظٌ الؿبب إلػالت كمغه مما ًإصي ئلى جمىىه مً أصاء كباصاٍث 
ً
فىث م لخت ًُ ال ىم زحٌر، صم، لىً خُيئٍظ 

، فدُيئٍظ  غفل كً اإلال ض الشغعي . أهثر في وكٍذ أػٌى

، فُلاٌ له:مثاٌ آزغ (2
ً
 في اللباصة، ًلٌى ؾأحج ماشُا

ٌ
ـً أن اإلاشلت مل ىصة اإلاش ي لِـ مل ىًصا :  ًأجِىا مً ًأحي ٍو

للشاعق بدض طاجه، وئهما اإلال ىص جد ُل الخلىي، وحلل الللب ًيخـم ملنى اللبىصًت، فهظا اإلالنى لِـ مل ىًصا 

غ الىكذ  للشاعق، مل ىص الشاعق جد ُل الخلىي، بماطا جد ل الخلىي؟ بلبىصًت هللا كؼَّ وحلَّ وطهغه ؾبداهه وجفَغ

. لؼاكت عب اللؼة والجعٌ

ا أن ما فلله هى الخىم الشغعي بؿبب كضم مغاكاجه إلالاصض  سالف الخىم الشغعي ؿاهَّ فمً زم كض ًأحي مً ًأحي ٍو

لت . الشَغ

 لت : اثاوى اسسبس ، وبالخالي كض ًإصي طلً ئلى عفم أن هىان مً جفلذ مً بلع ألاخيام بضكىي أهه ًغاعي ملاصض الشَغ

لت باليلُت بضكىي مغاكاة اإلالاصض، والؿبب في هظا أن هظا اإلايلف لم ًغاِق الشغوغ والظىابؽ اإلاخلللت بخؼبُم  الشَغ

لت الشغكُت  للؼٍغ
ً
 مسالفا

ً
. اإلالاصض، فمً زم ػبلها جؼبًُلا زاػئا

  
ً
: وأوعص لظلً أمثلت

  بأن الىاؽ ال ًجخملىن، أو ًخمىىىن مً الاحخماق في الضٌو الغغبُت ئال ًىم ألاخض ليىن ًىم الجملت ًىم كمٍل، ومً : كاٌ كاةٌل

لت مً ملاصضها الاحخماق  إلال ض الشغق في حمم الىاؽ، والشَغ
ً
. زم هغي أن جإصي صعة الجملت لخيىن في ًىم ألاخض مغاكاة

لت، فأصي به طلً ئلى مسالفت ملاصض الشغق، ومً زم  فىلٌى خُيئٍظ لم ًغاِق مل ًضا آزغ وهى اإلادافـت كلى حلالُم الشَغ

 لى فُه صعة الجملت في البلض 
ُ
 للُىم آلازغ، الظي ج

ً
 مسالفا

ً
ضع طلً ألصي ئلى الازخعف، فان ول بلٍض ؾُسخاع ًىما

ُ
هلٌى لى ك

 أو غحر 
ً
آلازغ، فُإصي طلً ئلى ازخعف اإلاؿلمحن مً بلٍض ئلى آزغ، بل ًإصي طلً ئلى حلل صاخب الىالًت ؾىاًء وان مؿلما

مؿلٍم ًدؿلؽ كلى حغُحر أخيام الشغق، فاهه ؾُجلل بلظهم ؤلاحاػة في ًىم ألاخض، وبلظهم ًجللها ًىم الثعزاء، وبلظهم 

لت مً الخغُحر  ًجللها ألاعبلاء، ومً زم جخغحر أوكاث صعة الجملت كلى هظه الضكىي، فىلٌى مل ض اإلادافـت كلى الشَغ

. والخبضًل مل ٌض أكـم، ومً زم فاهه البض مً مغاكاجه

 يىن كىضه ج ىٌع ولى  : اثااث اسسبس م كلم اإلالاصض أهه ًجلل ؤلاوؿان ٌلغف أخيام الىىاٌػ الجضًضة،  ٍو
ُّ
مً فىاةض حلل

 بدىم الىىاٌػ الجضًضة
ً
. مبضةُا

  
ً

كؼي لظلً مثع
ُ
:  وأ
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  ماث الاهلؿام ًٍ حّيٍ ووطم ئهٍؼ مً اإلاؿاةل الخاصزت في ك غها مؿألت الاؾخيؿار، واإلاغاص باالؾخيؿار أزظ زلٍُت مً واة

، فىلٌى 
ٌ
 هاػلت

ٌ
 حضًضة

ٌ
كلحها، بدُث جدشيل كلى هُئت ئوؿاٍن أو خُىاٍن وامٍل، فهل مثل هظا حاةٌؼ أو ال ًجىػ، هظه مؿألت

غ هىق اللغابت بحن الىاؽ لت جلٍغ . مً ملاصض الشَغ

م الاهلؿام ختى جيىن ئوؿاًها كلى فغض ئمياهُت طلً، فاهىا خُيئٍظ ال   مً ئوؿاٍن وهظم كلحها ئهٍؼ
ً
فلىضما هأزظ زلُت

وؿخؼُم أن همحز صعحت اللعكت واللغابت بحن اإلاؿخيسخ واإلاؿخيسخ مىه، هل هى أزىه أو هى ابىه، ومً زم ًلم الىاؽ في 

، أو ًيىهىن  خغٍج، في اإلاحرار هُف هفلل، في اللغابت هُف هفلل؟، أبىاؤه ًجىػ لهم أن ًتزوحىا أبىاؤه باكخباعهم أبىاء كّمٍ

. أبىاء أٍر لهم، وبالخالي ال ًجىػ لهم أن ًتزوحىا مىه، وهىظا

 ا أو مضعًؾا فُخىصل ئلى ئكؼاء الؼمأهِىت لعحتهاص الفلهي : ار بع اسسبس ًُ ا أو كاط ًُ ، كىضما ًجتهض الفلُه ؾىاًء وان مفخ

 لصخت احتهاصه، وأما ئطا 
ً
يىن طلً الخىم مخىافًلا مم اإلالاصض الشغكُت فهظا ٌلؼُه ػمأهِىت خىٍم فلهّيٍ في اإلاؿألت، ٍو

بدث كً  ض البدث في اإلاؿألت، ٍو ٍؼ لت فهظا ًجلله ًخىكف، ٍو وحض أن ما جىصل ئلُه باحتهاصه ًسالف ملاصض الشَغ

. أصلٍت أزغي للل طلً ًيىن ؾبًبا مً أؾباب وصىله ئلى خىم هللا كؼَّ وحلَّ في هظه اإلاؿألت

 لت، : لخامس اسسبس لت ملغفت أن هللا كؼَّ وحلَّ كض جفظل كلُىا بهظه الشَغ  وبالخالي مً فىاةض ملغفت ملاصض الشَغ

 للملاصض
ً
 مدللت

ً
لت . ًيىن هظا مً أؾباب شىغها هلل كؼَّ وحلَّ الظي جفظل كلُىا بأن حلل كىضها شَغ

  ،هىان بلع الفلهاء ًلٌى بىفي أن ًيىن هىان ملاصض، ولىً هظه اإلالاصض في هثحٍر مجها مى ىٌص كلُه في ألاصلت الشغكُت

غه،  بل بلظها كض جىاجغث الى ىص بخلٍغ
ً

، كض صٌ كلُه :  مثع  إلا الح الخلم، هظا مل ٌض شغعيٌّ
ً
لت مدللت وىن الشَغ

، وبالخالي فان 
ٌ
 مخلضصة

ٌ
، هىظا وىن احخماق اليلمت مً ملاصض الشغق، صٌ كلُه ه ىٌص هثحرة

ٌ
 هثحرة

ٌ
، وأصلت

ٌ
ه ىٌص هثحرة

. هظه اإلالاصض هي أمٌغ مل ىٌص للشغق، وكض جىاجغث ألاصلت بازباث وىنها مً ملاصض الشغق

  َُّلىَن﴾﴿: إلاا ًلٌى هللا كؼَّ وحل خَّ
َ
ْم ج

ُ
ى

َّ
َلل

َ
َباِب ل

ْ
ل
َ
ْوِلي ألا

ُ
اأ ًَ  

ٌ
اة َُ ْم ِفي الِلَ اِص َخ

ُ
ى

َ
 ئلى زعزت ملاصض[179: البلغة]  َول

ٌ
. ، فُه ئشاعة

 مل ٌض شغعيٌّ الخلىي  : ألاول ، .

 لظا كاٌالخللل : اثاوي ، َباِب ﴿: ، اؾخلماٌ الللٌى
ْ
ل
َ
ْوِلي ألا

ُ
اأ ًَ  ﴾  .

 اثااث :  
ً
 آمىت

ً
 ﴿:  في كىلهوىن الخُاة مؿخلغة

ٌ
اة َُ ْم ِفي الِلَ اِص َخ

ُ
ى

َ
 أي جدُىن بؿبب وحىص هظا الل اص فُأمً  ﴾ َول

. بلظىم بلًظا وحؿخلغ هفىؾىم

.لمميز تسألاخصائصس اقو علسأألاس ملقاصلس اشرعية            

 ومً ؾىت الىبي صلى هللا كلُه وؾلم، : لخاصيةس ألالى ،  مً أصلٍت شغكٍُت، مً هخاب هللا كؼَّ وحلَّ
ٌ
 أن هظه اإلالاصض صاصعة

ن  ، لم جإزظ مً الاحتهاصاث، وئهما شأن الفلُه أن ٌؿخسغحها وبحَّ زظث مً الىحي، لم جإزظ مً الللٌى
ُ
فهظه اإلالاصض أ

لت، بىاًء كلى كُام الضلُل كلُه هما ؾُأحي . أن هظا اإلالنى مً ملاصض الشَغ

 اثاهية لخاصيةس :  
ٌ
 في هخابه وفي ؾىت هبُه صلى هللا كلُه وؾلمأنها عباهُت

ٌ
، ألنها واعصة

َ
 ئلى هللا حلَّ وكع

ٌ
. ، ميؿىبت

 لجمُم الىاؽ، في حمُم البلضان، في حمُم ألاػمان : اثااثة لخاصيةس 
ٌ
، أو بفغٍص أنها كامت ًٍ ًٍ صون ػم  بؼم

ً
، ولِؿذ زاصت

صون فغٍص، وجسلف اإلال ض في بلع الجؼةُاث ال ٌلني اهخفاء وىهه مً ملاصض الشغق، كض ًىحض مل ٌض أكـم مىه فُترن 

 للمل ض ألاكلى،  وهىظا
ً
. اإلال ض ألاكل مغاكاة

 ار بعة لخاصيةس :  
ٌ
لت ومً ز اة ها أنها كامت  ، مً ممحزاث ملاصض الشَغ

 بجؼةٍُت ملُىٍت  : لخامسة لخاصيةس 
ً
، لِؿذ زاصت

ٌ
لت، أنها ولُت  حشمل حمُم أخيام الشَغ

ٌ
، وئهما هظه اإلالاصض ولُت

 كلى بلع ألاخيام صون بلظها آلازغ
ً
. ولِؿذ ملخ غة

 غ وال الاحتهاصاث في حغُحرها وحغُحر مغاؾمها،  : اسادسة لخاصيةس ، ال جدبضٌ، وال جخغحر، وال جلبل الخدٍى
ٌ
وبالخالي أنها باكُت

، ال ًخمىً أخٌض مً ئلغاء أخض ملاصضها، وطلً لثبىتها، ما 
ٌ
لت أنها زابخت هظا حلل مً ممحزاث وز اةص ملاصض الشَغ

غ  ال جلبل الخغُحر وال الخدٍى
ٌ
لٌى أها ألغُذ وىن اإلالنى الفعوي مً ملاصض الشغق، ألن هظه اإلالاصض زابخت . ًأجِىا فلٌُه ٍو
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ن له اإلالاوي  دىم بها كلى أفلاٌ اللباص، فمً أخاغ بهظه اإلالاصض، وجبحَّ ًُ هىظا هظه اإلالاصض كض حملذ اإلالاوي اليلُت التي 

لت، فدُيئٍظ  ًخمىً مً ؤلاخاػت بغالب مؿاةل الفله، فهي ججمم بحن أخيام ألافلاٌ الـاهغة  اليلُت التي ك ضتها الشَغ

وأخيام ألافلاٌ الباػىت، حشخمل كلى أخيام ألاكىاٌ، وأخيام ألافلاٌ، وأخيام الاكخلاصاث والىُاث، ولظلً مً ز اةص 

لت، أنها جدىم كلى بىاػً ؤلاوؿان، هما كاٌ الىبي  إنسهللاسالسيىظرسإلىسصودكمس»: صلى هللا كلُه وؾلم-ملاصض الشَغ

.لل«ألاأشكااكم،سألاإهماسيىظرسإلىسقلوبكمسألاأعمااكم

مً فىاةض صعاؾت اإلالاصض، ئخُاء الللىب، والخيشُؽ كلى اللمل، كىضما حلغف مل ض الشاعق، خُيئٍظ هظا ؾُيشؼً ألصاء 

لغفً باإلالنى الظي ك ضه الشاعق، فخلغف فظل هللا كلًُ،  ٌُ ألاكماٌ والىاحباث والخىححهاث الشغكُت، وفي هفـ الىكذ، 

.  كلى هظه الىلمت- كؼَّ وحلَّ -فدشىغ هللا 

 ألخٍض صون أخٍض، : اسابعة لخاصيةس 
ً
 لِـ فحها ؿلٌم ألخٍض، وال مداباة

ٌ
فهظا ش يٌء مً  أنها جدلم اإلا الح، وأنها كاصلت

لت التي ججلل ؤلاوؿان يهخم بهظا الللم . ز اةص ملاصض الشَغ

 اثامىة لخاصيةس : ،
ٌ
 مم أنها مىظبؼت

ٌ
 لعحتهاصاث، هظلً هظه اإلالاصض مخعةمت

ً
 ملغوفت الخضوص واإلالالم، لِؿذ مدع

، وغحر مخىاكظٍت، ال ًىحض بُجها جىاكٌع، بل ًىمل بلظها بلظها آلازغ
ٌ
. خىاةج الىاؽ، وفي هفـ الىكذ هي مخياملت

 لهم، ومً مغاكاة الخىاةج ألاؾاؾُت للىاؽ، : احاسعةس لخاصيةس 
ٌ
 فانها مىفىلت

ً
 أؾاؾُت

ً
 فما ًدخاج ئلُه الىاؽ خاحت

 خاحت ؤلاوؿان ئلى كبىصًت هللا 
ً

، خاحخه ئلى أول ػلامه، خاحخه ئلى كظاء وػغه، ول هظه ًمىً -كؼَّ وحلَّ -طلً مثع

جدلُلها، وئًجاصها بىحىص اإلالاصض الشغكُت، وبالخالي فمغاكاة اإلالاصض الشغكُت، جإصي ئلى الاؾخلغاع، ئلى ألامً، ئلى 

. الؼمأهِىت، ػمأهِىت الىفىؽ، ئلى اؾخجعب الخحراث واإلاىافم التي ًيخفم بها هثحٌر مً الىاؽ

 ٌ لت فاةضتها الابخعء والازخباع : بلع الىاؽ ًلى ﴾هظه الشَغ
ً

ًُ َكَمع ْخَؿ
َ
ْم أ

ُ
ى ًُّ ْم أَ

ُ
َىه

ُ
ْبل َُ ٌ [2: اإلالً] ﴿ِل هظا اإلالنى : ، فىلى

 ٌ م ألاخيام، وبالخالي هأهً جلى لت مل ٌض، زم وىن هظا اإلالنى مً ملاصض الشغق، ال ًىفي : أخض اإلالاصض مً حشَغ للشَغ

وىن غحره مً اإلالاوي مً ملاصض الشغق هظلً، ولظلً فان وىن الابخعء والازخباع مً ملاصض الشغق، ال ًىفي وىن 

غ ألاخيام الشغكُت . اإلالاوي ألازغي مً ملاصض الشغق في جلٍغ

متىس بحلأسعلمس ملقاصل؟سس           

  لت، زبذ بجزوٌ اللغآن، وهؼوٌ الىحي كلى عؾىلىا غ وىن بلع اإلالاوي مً ملاصض الشَغ ، ولظلً -صلى هللا كلُه وؾلم-جلٍغ

 في هخاب هللا 
ً
لت مىحىصة ت، ما هى مىبٌه لهظه -ؾبداهه وحلالى-فىدً هجض كضًصا، بل حمُم ملاصض الشَغ ، وفي ألاخاصًث الىبٍى

 بىحىص الىحي، وكض جلضم مجها 
ٌ
ُغوَن ﴾اإلالاصض الشغكُت، فهي مىحىصة

ُ
ى

ْ
ش

َ
ْم ح

ُ
ى

َّ
َلل

َ
ُلىَن ﴾ ﴿ ل خَّ

َ
ْم ج

ُ
ى

َّ
َلل

َ
، فلما حاء ك غ ﴿ ل

أصبدىا ًىـغون في ألاصلت الشغكُت، فِؿخسغحىن مجها كىاكض ملاصضًت ًبىىن - عطىان هللا كلحهم-الصخابت وك غ الخابلحن 

.  كلحها أخيامهم الفلهُت

 ،مجها ما هى في الفله، ومجها ما هى في زم بلض طلً ابخضأ ك غ الخألُف، فىحضث هخاباٍث كىض أهل الللم، في فىىٍن شتى 

، ومجها ما هى في الخضًث، والىاؿغ في الىخب الفلهُت، والىخب ألاصىلُت، ًجض هىان ئشاعاٌث للملاوي اإلالاصضًت في  ألاصٌى

هظه الى ىص التي هخبها الللماء، فدُيئٍظ  ولغف أن الىعم في اإلالاصض لِـ أمًغا هاشًئا، بل هى مً ك غ الىبىة، مً ك غ 

لت، لىجها  ً، صخٌُذ أهه ال ًىحض هخاب في جلً الل ىع ٌؿخلل بالبدث في ملاصض الشَغ الصخابت، ومً ك غ أواةل الخضٍو

 في هخب أهل الللم الفلهُت والخضًثُت وألاصىلُت
ٌ
 ومبثىزت

ٌ
. مىحىصة

 في هظا الللم في جلً الل ىع؛ ألنهم ٌلخبروهه مً ألامىع اإلاخلغعة ً فغص الخضٍو ًُ ، وكض ًجللىهه مما ال ًدخاج ئلى ولىً لم 

ضث الزخُاع بلع اإلالاوي لخيىن ملاصض   أشاعث أو كلَّ
ً
ً؛ ليىهه كض اؾخلغ في الىفىؽ وزبذ فحها، وئن وحض هخاباٍث ٌؿحرة جضٍو

. للشغق اإلاؼهغ

  لت في هخب اؾخمغ الخاٌ كلى طلً، ولم جىحض مإلفاٍث في هظا الللم، ختى وحض اللغن الثامً، أًً هبدث كً ملاصض الشَغ

لت في جلً الىخب؟   اإلاخلضمحن؟ وهُف ه ل ئلى ملغفت ملاصض الشَغ
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 وكىضها أًًظا كلم الخفؿحر، وكلم شغح الخضًث، في الخفؿحر هجض كضًصا مً اإلالاوي : كىضها كلمان ، كلم الفله، وكلم ألاصٌى

لت، وهظلً أًًظا في مباخث الفله هجض أنهم ٌلللىن بملاٍن ولٍُت، جيىن مً  اليلُت التي هص كلحها الشغق، وهي ملاصض للشَغ

، هجض أنهم ٌشحرون ئلى هظا اإلابدث في كضٍص مً اإلاؿاةل ألاصىلُت لت، وهىان في هخب ألاصٌى . ملاصض الشَغ

 ملسأاةس ألالى : ،
ً
 فان هظا فُما ًخللم بمؿالً الللت، وػغاةم جثبُذ الللت، وألاصلت التي ًثبذ بها وىن الىصف كلت

 كلى ملغفت هُف 
ً
اإلابدث ًجلل ؤلاوؿان ًخىصل ئلى اإلالاصض الشغكُت الىاعصة في الىخاب والؿىت؛ ألهه كض أزظ ُصعبت

 
ً
. ًيىن الىصف كلت

غ وىن الىصف، أو ملغفت كىاكض اإلالاصض، مباخث اإلاىاؾبت، ؾىاًء  ، هظلً مً مباخث جلٍغ
ٌ

ئطن هظا مبدث

لت  بملاصض الشَغ
ٌ
غاٌث وجللُضاٌث مخلللت . اإلاىاؾبت اإلاى ىصت، أو اإلاىاؾبت اإلاؿخيبؼت، فان مبدث اإلاىاؾبت فُه جلٍغ

 لت، كىض الىعم كً اإلا الح، وصلُل اإلا الح اإلاغؾلت، فان  : اثاهية ملسأاةس مً مىاػً بدث مؿاةل ملاصض الشَغ

 ئلى اللضًض مً اإلالاصض اليلُت التي ك ضها الشاعق،
ً
 إلالغفت هظه اإلالاصضفُه ئشاعة

ً
ًلا مىصع .  وبالخالي جيىن ػٍغ

 لت، وهظلً أًًظا في مباخث الخىم، مباخث ؾض الظعاتم، : اثااثة ملسأاةس  ئلى أشُاٍء مً ملاصض الشَغ
ٌ
 فُه ئشاعة

هىان ما ًخللم بالخدؿحن والخلبُذ اللللي، وهىان ما ًخللم بخدلُم اإلا الح بىحىص الىاحباث، واإلاىضوباث، وفي 

. بلع ألاوكاث في اإلاباخاث

،سفيسغيرسهذهس اكحب،سيمكنس ارجوعسإايها؟          ٍ
نسهذ س اعلمسحااًياسفيس اكحابس لخاصسكفن  ِّ

 .هلسدألا 

  ولم، بلض ػواٌ ك ىع ألاةمت ألاواةل، الظًً وحض في هخبهم ؤلاشاعاث ئلى اإلالاصض، خاٌو بلع الىاؽ أن ًىخب هخاباٍث

 بخدلُم اإلالاصض، 
ً
 مخلللت

ً
 :ألامنسأشهرسهؤالءمؿخللت

  فاهه كض أشاع فُه ئلى هثحٍر مً اإلالاصض ،"كىاكض ألاخيام في م الح ألاهام"ؤلامام اللؼ بً كبض الؿعم، في هخابه 

ن أخيامها، ألن هظا همىطٌج للخألُف . الشغكُت، وبحَّ

  ،فلض أشاع في كضٍص ،-عخمهما هللا حلالى-ما هخبه شُش ؤلاؾعم ابً جُمُت، والشُش ابً اللُم مً الىماطج أًًظا للخألُف 

غ بلع اإلالاوي  ّ ِ ذ بلع الىخب واإلاإلفاث والغؾاةل التي هخبىها للبدث في مىطىق اإلالاصض، وجلٍغ
ُ
مً الىخب، بل ز

م ألاخيام . اليلُت، التي عاكاها الشغق كىض حشَغ

  وهظا الفلُه، وهى مً فلهاء كلماء اإلاالىُت، مً أهل اللغن ،-عخمه هللا حلالى-ما فلله اللعمت أبى ئسخاق الشاػبي 

ٌ ،"اإلاىافلاث"الثامً، وكض ألف هخاًبا أؾماه  : مباخث اإلالاصض، وفي الثالث: الُخىم، وفي الثاوي:  بدث في اإلاجلض ألاو

. كىاكض الاؾخيباغ، والخلاعض والترحُذ، وأخيام الاحتهاص، والخللُض

  زظ بلظها بغؾاةل
ُ
 في هظا الللم، وكض أ

ً
وفي ك غها الخاطغ، وحض اهخماٌم بللم اإلالاصض، وحض هىان هخاباٍث مخلضصة

 والىاؿغ ئلى الجهىص اإلالاصغة في باب اإلالاصض، وحض أن لها أهىاًكا، هىان مً ؾعى ئلى جدلُم هخب اإلالاصض، كلمٍُت،

وهىان مً كام بترجُبها وتهُئتها وتهظًبها وجىمُلها، وهىان مً كام باؾخسغاج أخياٍم فلهٍُت، بىاًء كلى الىـغ في اإلالاصض، 

 
ٌ
، وهىان صعاؾت

ٌ
 في أخض هظه اإلالاصض، ئطن هىان جدلٌُم، هىان جألُف

ً
وهظلً هىان مً خاٌو أن ًظم عؾاةل كلمُت

 مً أحؼاء اإلالاصض، وحللها صلب صعاؾت ؤلاوؿان وملغفخه
ٌ
. حؼةُت

 لت، ومً أحل كضم خ ٌى الخغُحر والخبضًل فحها . وهظلً هىان مً اكخنى ببُان اإلالاصض، مً أحل خفف هظه الشَغ

لت ملغفت مىافلت ألاخيام بلظها لبلع، واللضعة كلى كُاؽ اإلاؿاةل الجضًضة : وهظلً مً فىاةض ملغفت ملاصض الشَغ

. الىاػلت كلى اإلاؿاةل الفلهُت اإلاى ىصت التي ًلغعها أهل الللم

  وكلذ لبلع أصخاب الىالًت، أهه حامم في نهاع عمظان، فجمم الفلهاء فلاٌ كاةلهم هبحرهم في حىاب 
ٌ
ًدظغوي واكلت

ً مخخابلحن، فلما زغحىا، كالىا له: ؾإاله عخمً هللا، ئهما ًجب كلُه كخم عكبٍت، فاطا لم ًجض، : ًجب كلًُ أن ج ىم شهٍغ

جامم في : اهخلل ئلى ال ُام، كاٌ ؤلاماء كىضه هثحٌر، اإلامالًُ كىضه هثحٌر، لى كغعها له هظا الخىم، ليان ؾُلخم ول ًىٍم، ٍو

طلً الُىم، لىىه لم ًلخفذ ئلى الخؼاب بالخأزُم، وأهه ًلخله ئزٌم وخغج بؿبب ئكضامه كلى هظا الفلل، ولم ًلخف أهه كض 
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 أزغي، وال ًثم فُما ً ضعوهه مً فخاوي كض 
ً
ًيىن مم ازخعٍف أو مم جللُب هظا الىالي الىـغ ال ٌلىص ئلى أولئً الللماء مغة

 إلال ىص الشاعق، ولظلً 
ً
ت الفخاوي الشاطة، التي جسالف اإلالاوي جيىن مىاكظت مً أكـم فىاةض ملاصض الشاعق، حلٍغ

لت، الظًً ٌلغفىن ملاصضها، فُخمىىىن مً اؾدُلاب - كؼَّ وحلَّ - ومً هظا اإلالنى أمغ هللا الشغكُت، بالغحىق ئلى فلهاء الشَغ

ألاخيام بىاًء كلى ملغفتهم باإلالاصض، فان اؾدُلاب ألاخيام الفلهُت واخًضا واخًضا، ال ٌعجؼ كىه الىاؽ، لىً ئطا أخاغ 

ًُ ضعه مً فخاوي وهدى طلً . بلىاكضها وملاصضها، فان هظا ًإصي ئلى وىن ؤلاوؿان كلى زلٍت مما 

  ،خللم بها ًُ لغف أن اإلالاصض حلحن ؤلاوؿان في ملغفت الخىم الشغعيومً ألامىع التي ًيبغي أن  ٌُ ، لىً ال ًيبغي باإلاخىؾؽ، أن 

 كً اإلابخضب أن ًجتهض في اؾخسغاج ملاصض، زم بلض طلً ًبني كلحها أخياًما؛ ألن احتهاصه كض ًيىن زاػًئا
ً

. فظع

مً أن ًيىن هىان - باطن هللا كؼَّ وحلَّ -ومً ألامىع التي جخللم بهظا، أن اللبض متى كغف ملاصض الشاعق، أمً في احتهاصاجه 

. جىاكٌع أو جظاٌص في هظه الاحتهاصاث

  يقسمهمس ال ةسأقساٍملوالفلهاء باليؿبت للىـغ في اإلالاصض، ًمىً لإلوؿان أن:  

 ضعهها، لىىه ال ٌلغف اليلُاث واإلالاصض، : اقسمس ألاول  فمثل هظا في الغالب أنهم أهل جللٍُض، مً ٌلغف الجؼةُاث ٍو

. ولِؿىا بأهل احتهاٍص 

 مًلا، اإلالاصض والجؼةُاث، : اقسمس اثاوي ً غبؼها بملاصضها، أن ًدُؽ ؤلاوؿان باألمٍغ  فما جأجُه مً مؿألٍت، ئال ٍو

غ خىم احتهاصه، والجمهىع كلى أهه ًصح   في جلٍغ
ٌ

لغف أخيام حؼةُاتها، فهظا أكلى مً الضعحت ألاولى، وكض وكم ازخعف َو

ؿأٌ ٌُ جىػ أن  . له أن ًفتي، ٍو

 ففي هظه الخاٌ، ًيىن مً الللماء مً جىاس ى الجؼةُاث والفغوق، واؾخلغث في طهىه اليلُاث، مم ألاصلت، : اقسمس اثااث 

. ؤلاوؿان كض وصل ئلى الضعحت الللُا في باب الاحتهاص، ومً زمَّ ًخمىً مً الخىم كلى مثل هظه اإلاؿاةل

 لت وممحزاتها ومً فىاةض  جثبذ الخىم بها، هُف اللضعة كلى جدلُم مىاغ ألاخيام؛ : ملاصض الشَغ
ٌ

ألن ألاخيام لها أوصاف

لت . ولغف هظه ألاوصاف التي هي مىاغ الخىم؟ بؼغٍق، مجها ملغفت ملاصض الشَغ

  كلم اإلالاصض، هى كلٌم طغوعيٌّ باليؿبت ألهل الاحتهاص والفخىي، وال ًخمىً ؤلاوؿان مً اؾخسغاج فخىي صخُدٍت، ئال بملغفت

، ولظلً وان حللم كلم اإلالاصض باليؿبت للفلهاء اإلاجتهضًً، هى مً فغوض ألاكُان، وأما باليؿبت لغحرهم، واللامت هظا الللم

واإلابخضةحن في الضعاؾت، فهإالء ال ًدخاحىن ئلى ملغفت اإلال ض، ئال مً أحل جثبُذ ؤلاًمان في كلىبهم، وصفلهم وخثهم كلى 

امخثاٌ ألامغ، فلى وحض هظا اإلالنى كىض مً لم ًأث ئلى الفلهاء، فاهه ًيىن كض خلم اإلال ض الشغعي، وبالخالي اللؿم الثاوي، 

لت، بل ًيىن مً أبىاب اإلاؿخدباث، التي ٌؿخدب لإلوؿان أن ًضعهها . وهم اللامت، ال ًخلحن كلحهم ملغفت ملاصض الشَغ

 

ل.ألاصلىسهللاسعلىسهبيىاسمحمل،سألاعلىسآاهسألاأصحابهسألاأثباعه،سألاسلمسجسليًماسكثيًر سإلىسيومس الين

ل

 

 


